
OGGENDTEE EN KUIERGELEENTHEID 
 

28 JULIE 2015 
 

Drie en dertig van ons seniors (Kieriekorps) kom kuier saam op Dinsdag 28 Julie 2015 in die 
saal van De Meerpaal.  Met elkeen se aankoms is dit ‘n blye weersien en die tafels begin 
kreun onder al die heerlike eetgoed wat almal saambring.  Groepies staan rond en gesels 
terwyl daar gewag word vir almal om op te daag. 
 
Met moeite kry ons almal stil en word almal hartlik welkom geheet, in die besonder Willie 
en Renscha Breytenbach wat vir die eerste keer by ons aansluit.  Ongelukkig moet ons 
dadelik afskeid neem van Pieter en Elmarie, nadat hulle oppad hierheen die nuus gekry het 
dat haar ma geval en steke nodig het. Na ‘n vinnige koppie tee en eetdingetjie is hulle weer 
weg om haar hospitaal toe te neem.  
 
Daar word lekker geëet, gedrink en gesels, nadat almal mekaar lanklaas gesien het en daar 
baie stories te vertel is.   
 
Met die idee om almal bietjie lus te maak vir ‘n volgende toer, wys Wim van sy foto’s van die 
afgelope Namibië en Botswana toer. Die mense het dit baie geniet en almal het insette 
gelewer oor die plekke wat besoek is.  Klaus vertel dat die kamp, Onguma Lodge en 
kampeerplek, waar ons 8km vanaf Namotonie hek by Etosha Wildtuin gestaan het, vroeër 
aan sy Oupa behoort het. ‘n Kort oorsig van die 65 dae toer volg, waarna Neels bietjie vertel 
oor ‘n toer wat hy vroeg volgende jaar beplan sodat die ouens bietjie daaroor kan dink en 
belangstelling toets. 
 
Na die foto’s was niemand lus om huis toe te gaan nie en is daar weer lekker tee/koffie 
gedrink en geëet en natuurlik BAIE gesels. Dit was ‘n heerlike oggend en is deur ieder en elk 
geniet. 
 
Met dank aan De Meerpaal vir die gebruik van hulle saal en eetgerei.  Tot ‘n volgende keer. 

 
Margriet van den Berg 

 
 


